
Ci d a d e s

6 ATRIBUNA VITÓRIA, ES, SEGUNDA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2014

REGRAS DE CONVIVÊNCIA

Visitantes barrados nas piscinas
Novas regras em
condomínios também
proíbem churrasqueira
na varanda e limitam
horário para prática
de esportes

AS REGRAS
1 Restrição ao uso
da piscina
> CONDOMÍNIOS têm restringido o uso

da piscina por visitantes. Alguns têm
nas regras que por apartamento po-
dem entrar dois ou três visitantes.

> OUTROS DIZEM que o uso da piscina
pode ser apenas para moradores.

> HÁ CASO de condomínio que proibiu
visitantes apenas durante o verão,
quando a área fica mais cheia.

2 Uso de celulares na
va ra n d a s
> HÁ CONDOMÍNIOS que estão proi-

bindo falar ao celular na varanda, por
conta de reclamações de moradores
que exageram no tom da voz e aca-
bam incomodando os vizinhos.

3 Sauna para pessoas do
mesmo sexo
> SE HOUVER homens no local, mulhe-

res não podem entrar. O mesmo

acontece para as mulheres.
> A REGRA FOI imposta para evitar

c o n s t ra n g i m e n t o s .

4 Limitação de horário
para uso das quadras
> UM CONDOMÍNIO em um bairro no-

bre de Vitória, com 60 itens de lazer,

limitou o uso de quadras. O campo
society, por exemplo, é restrito a 15
pessoas por hora.

> DE SEXTA A DOMINGO e feriados, vi-
sitantes são proibidos de usar o es-
paço.

5 Proibição de lavar carro

> A MAIOR PARTE dos condomínios
proíbe que os moradores lavem seus
carros na garagem ou no interior do
condomínio.

> ALÉM do gasto de água, entre os mo-
tivos estão o sabão e água que ficam
na área externa.

6 Dias de festas limitados
> ALÉM DE LIMITE de horários, há tam-

bém dias determinados para festas
nas churrasqueiras e salões de festa.

> EM UM PRÉDIO em Jardim Camburi,
moradores optaram por proibir fes-
tas dia de domingo durante o dia.

7 Padronização de cortina
> PRÉDIOS têm padronizado as cores

de cortinas dos apartamentos, esco-
lhendo cores brancas, bege e, em al-
guns casos, cinza.

> O OBJETIVO é zelar pela uniformida-
de da fachada do prédio, já que as
portas e janelas são de vidro.

8 Atestado médico para
uso da piscina e academia
> EM GRANDES CONDOMÍNIOS, princi -

palmente, é exigido dos moradores
atestados médicos para usar a pisci-
na e academia.

> PARA A PISCINA, é preciso compro-
var que não há graves problemas de
pele ou infecções, por exemplo.

> JÁ NAS ACADEMIAS é preciso de-
monstrar estar em condições médi-
cas de praticar exercícios físicos, já
que não têm acompanhamento de
um profissional na área.

9 Instalação de
ar-condicionado
> OS APARELHOS, em muitos condo-

mínios, têm lugar determinado para
serem instalados, como nas áreas de
circulação interna. Muitos locais im-
põem regras para que a condensa-
dora externa não fique para o lado da
fachada do edifício.

Cortina clara e restrição na piscina
No prédio onde a publicitária Paula Andrea San-

tos Silva, 33, mora, em Jardim Camburi, Vitória, só é
permitido cortinas claras nas varandas. A piscina é
liberada para visitantes hóspedes ou com paga-
mento de taxa, de 2ª a sábado, para no máximo 30
pessoas. Ela aprova a medida.

Mudança
para casa

Sonhando em ter um
cantinho para ter sua
própria área de lazer, o
empresário Udson de
Paiva Fonseca, 29 anos,
e sua mulher Dayani
Gonçalves Fonseca, 27,
vão mudar para uma ca-
sa que será construída
no Condomínio Jardins
Veneza, em Interlagos,
Vila Velha.

“Vamos fazer a nossa
piscina, churrasqueira,
área gourmet, pergola-
do para área de descan-
s o”, comemorou Udson.

Eliane Proscholdt
Francine Spinassé

Morar em condomínios pa-
ra muitas pessoas é vanta-
joso por alguns motivos,

entre os quais a sensação de segu-
rança. Mas por outro lado, requer
limitações. E para garantir uma
boa convivência, cada vez mais
condomínios têm criado regras.

Restrição à piscina para visi-
tantes, proibição de lavar o carro
na garagem, limitação ao horário
de uso das quadras e padroniza-
ção das cortinas são algumas re-
gras que têm sido aprovadas em
a s s e m b l e i a s.

Outra medida que tem sido cada
vez mais frequente é proibir o uso
de churrasqueira de carvão nas va-
randas por conta da fumaça, se-
gundo contou o diretor do Núcleo
de Administradoras de Condomí-
nios da Associação das Empresas
do Mercado Imobiliário do Espíri-
to Santo (Ademi-ES), Marco Auré-
lio Ferreira Nery.

Outro exemplo citado por ele é o
uso das garagens. Por questão de
segurança, muitos condomínios
têm proibido que mesmo se o mo-
rador tiver duas ou mais vagas na
garagem e possuir só um veículo,
ele não pode liberar o espaço que
está livre para visitantes.

“É liberado somente se for feito
um cadastro prévio junto à admi-
nistração do condomínio, confor-
me o Termo de Responsabilidade,
que deve ser assinado pelo pro-
prietário do imóvel”.

O superintendente da adminis-
tradora de condomínios Adcon-
ES, Jeovane Aguilar Mendes, falou
que há prédios que liberam a sau-

“As regras em
condomínios são

feitas pelos moradores
em assembleia para
coibir excessos e
privilegiar os
condôminos ”Igor Boiko, advogado e proprietário
da Serena Gestão Condominial

na somente para pessoas do mes-
mo sexo.

Sobre o uso das piscinas, ele dis-
se que há várias situações. “Há
condomínios que restringem o uso
só para condôminos. Outros têm
tratamento para visitantes quase
igual a clube, estabelecendo horá-
rios, entregando pulseiras de libe-
ração para uso após apresentação
de atestado comprovando que está
tudo bem com a saúde.”

O advogado e proprietário da
Serena Gestão Condominial, Igor
Boiko, revelou que o uso da piscina
tem sido um dos casos mais deba-
tidos. “Em um condomínio de 576
unidades, no verão passado tive-
mos problemas com o número de
visitantes já que, mesmo sendo
restritos a dois, chegou ao ponto
de ter mais de 600 pessoas de fora
em um fim de semana. Nesse caso,
os moradores optaram por proibir
visitantes nos fins de semana do
verão, que vai até 31 de março”.

Ele disse, ainda, que a regra é pa-
ra evitar excessos. “A ideia não é
proibir, mas privilegiar os mora-
d o re s ”.

MUDANÇA E ROTINA

Sem festa
no domingo

No condomínio da
consultora de moda
Lais Hofmann, 32,
em Jardim Camburi,
uma das regras esti-
puladas em assem-
bleia dos moradores
foi a de que a área de
festas não pode ser
usada aos domingos
de dia.

“Para  chegar  à
piscina, os morado-
res tinham que pas-
sar por dentro da
área da churrasquei-
ra. Então, para que
todos  pudessem
curtir a piscina com
tranquilidade aos
domingos, a maioria
optou pela restrição.
Acho válido”, afir-
mou.
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